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PRZEDMOWA

Praca niniejsza napisana pismem stenograficz-

nem nieskracanem, lub mao skracanem, prze-

znaczona jest dla osób, które dopiero co sko-
czyy metodyczny kurs stenografji.

Czytanka „O Polsce wspóczesnej" suy moe
jako lektura stenograficzna w szkoach. Z czy-

tanki tej ucze wyniesie korzy podwójn, bo
oprócz pogbienia stenografji nauczy i dowie
si ciekawych i poytecznych rzeczy o Polsce.

Jako klucz i dosowne tumaczenie tej czytania

suy moe maa ksieczka prof. Stanisawa
Lewickiego pod tytuem: „O Polsce wspóczes-
nej" (Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa
Krajoznawczego z roku 1928-go).

Listy handlowe wybrane s ze znanych podrcz-
ników korespondencji handlowej p. p. wizyta-

tora W. Byszewskiego oraz Kistryna i Tomanka.
Listy te napisane s pismem nieskracanem; z ko-

niecznoci tylko wprowadziem szereg ogólnie

przyjtych skrótów. Spis tych skrótów podaj
na nastpnej stronicy. Przed czytaniem listów

naley zapozna si z podanemi sjkrótami.

Pisownia stenograficzna wedug uchwa Jcongre-

sów stenografów polskich w Warszawie 1922 r.

i w Krakowie 1923 r.

Na tern miejscu pragn, podzikowa Szanowne-
mu Panu Profesorowi Stanisawowi Lewickiemu
za bezinteresowne wyraenie zgody na wydanie
przeze mnie w stenogramie Jego ksiki „O Pols-

ce wspóczesnej". Równoczenie koledze Ry-
szardowi Zembikowi dzikuj za przejrzenie ste-

nogramu.

WITOLD ZARANKIEWICZ

Warszawa, 1931 r.
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O Polsce wspóczesnej.
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Wybór listów handlowych.
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